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Ata nº 021/2022 da reunião da 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês
de maio de 2022 (dois mil e vinte dois), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
ordinariamente na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada
à Av. Dom José Dalvit 100, Blocos 11 e 12 - Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do
Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora Vereadora Ciety
Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abertura da sessão proferindo as seguintes
palavras: “Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos
trabalhos”. “Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras consubstanciado no parágrafo
primeiro do artigo 24, da resolução nº 002/2021 – Regimento Interno deste parlamento
-, considerando que o nosso querido Vice-presidente, o Vereador Kacio Mendes, não
estará presente em face de uma intervenção cirúrgica, convido a nobre Vereadora Ciety
Cerqueira, Primeira Secretária da Mesa Diretora, a assumir a condição de Vicepresidente e consequentemente o nobre Vereador Delermano Suim, Segundo Secretário
da Mesa Diretora a assumir a Primeira Secretaria, obedecendo assim nosso Regimento
Interno. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que ao Vereador Gilton Gomes
realizasse a leitura da Bíblia Sagrada, em consonância com o parágrafo único do art. 79
do Regimento Interno da CMSM. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário Interino que efetuasse a chamada dos
Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 10 (dez)
presentes, o Vereador Kacio Mendes protocolizou a justificativa pela ausência.
Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou ao Senhor
Secretário Interino Delermano Suim, que efetuasse a leitura da Ata nº 020/2022, com
fundamento no §1º, do artigo 96 do Regimento Interno da CMSM, não tendo nenhum
Vereador que quisesse retificar a Ata, foi aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente
determinou ao Senhor Secretário Interino que procedesse a leitura do expediente:
PODER EXECUTIVO: OF PMSM SMOIT Nº 420/2022, protocolizado sob o nº
000660/2022, datado de 09/05/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transportes, que solicita a indicação de um representante para compor
o quadro do Conselho de Recursos Fiscais, com fulcro no artigo 155, § 2º, “c”, da Lei
Municipal nº 948/2010, em seguida, o Senhor Presidente manifestou o desejo de ser
membro do Conselho de Recursos Fiscais. PODER LEGISLATIVO: expediente
protocolizado sob o nº 000598/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que solicita
seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão
Ordinária do dia 10/05/2022, para que o Senhor CARLOS SANTOS DA ROCHA, Cantor
e Compositor de Forró e Sertanejo, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir
pronunciamento referente “a divulgação do Município de São Mateus a nível Nacional,
por meio da música”; protocolizado sob o nº 000650/2022, de autoria do Vereador Adeci
de Sena, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno
Expediente, da Sessão Ordinária do dia 10/05/2022, para que ELIANA BALKE e
REGINALDO CASTRO DA SILVA, Diretores da Associação dos Produtores de Aroeira
do Espírito Santo, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento
referente “as Festividades da Associação, que ocorrerá nos dias 03, 04 e 05 de junho,
sendo o primeiro festival de pimenta rosa do norte do Estado, e também irá explanar
sobre os vários benefícios que a associação tem para com as famílias de pequenos
agricultores e produtores de aroeira”; protocolizado sob o nº 000666/2022, de autoria do
Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte
do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 10/05/2022, para que o Major
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RONALDO RIMONDI, Subcomandante da Polícia Militar, possa fazer uso da Tribuna
Popular, para proferir pronunciamento referente aos “Projetos de Lei nº 018/2022 que
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro para o Conselho
Interativo de Segurança Pública dos Km’s do Município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, e dá outras providências e nº 019/2022 que Autoriza abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, e
dá outras providências”, ambos de autoria do Poder Executivo, que tramitam nesta Casa
Legislativa; protocolizado sob o nº 000611/2022, datada de 29/04/2022, de autoria do
Senhor Roberto Pedro de Assis, que requer a renovação da Licença do Mandato de
Vereador; OF/CMSM-ES/SL/Nº 385/2022, protocolizado sob o nº 000663/2022, datado
de 09/05/2022, de autoria da Secretária Legislativa desta Casa de Leis comunicando que
tendo em vista a Portaria nº 026/2022 que prevê o prazo da licença com início em 07 de
janeiro e término em 07 de maio de 2022, solicita seja informado o nome que deverá
constar na Lista de Presença das próximas sessões; Lei nº 2.047/2022, que “Torna de
utilidade pública a academia mateense de letras – AMALETRAS”; protocolizado sob o nº
000661/2022, datado de 09/05/2022, de autoria do Vereador Kacio Mendes, que
encaminha atestado médico para justificar as ausências das Sessões Ordinárias
realizadas nos dias 03, 10 e 17 de maio do corrente ano. PROPOSIÇÕES: Indicações
nºs 306 e 307/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, capina, limpeza, varrição e
retirada de entulhos nas ruas do bairro Litorâneo; aquisição de pá carregadeira sobre
rodas para o Distrito de Nativo de Barra Nova; Indicação nº 308/2022 de autoria do
Vereador Carlinho Simião, construção de sistema de drenagem pluvial na rua Nair
Silvares de Andrade, até o início da avenida José Tozze, no bairro Lago dos Cisnes, bem
como reparo do calçamento; Indicação nº 309/2022 de autoria dos Vereadores Carlinho
Simião, Gilton Gomes e Lailson da Aroeira, contratação, em caráter emergencial, de
empresa de limpeza pública para atender o nosso município; Indicações nºs 310 e
311/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, implantação da Educação de Jovens
e Adultos (EJA) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Almir Queiroz, situada no
bairro Cricaré; reforma da quadra poliesportiva de Nestor Gomes; Indicações nºs 312 e
313/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, implantação de escolinha de futebol,
ligada ao projeto Campeões do Futuro, no bairro Seac; implantação de escolinha de
futebol, ligada ao projeto Campeões do Futuro, na comunidade da Paulista; Indicação nº
314/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, encascalhamento da estrada que liga
a rodovia BR - 101 à comunidade Piqui; Indicação nº 315/2022 de autoria dos Vereadores
Delermano Suim e Ciety Cerqueira, calçamento rural das ruas da Vila Pirola situada no
Km 25 da rodovia Miguel Curry Carneiro, Distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 316
e 317/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, perfuração de poço artesiano na
comunidade Quilombola Nossa Senhora da Penha, Distrito de Itauninhas; construção de
quadra poliesportiva na escola Anedina Almeida Santos, localizada na comunidade de
Nova Lima, Distrito de Itauninhas; Indicações nºs 318 e 319/2022 de autoria do Vereador
Lailson da Aroeira, calçamento da Avenida do Contorno, localizada no bairro Ayrton
Senna; aquisição e disponibilização de Ambulância com motorista para atender os
moradores dos bairros Aroeira, Bonsucesso I, II e III, Ayrton Senna, Morada do Lago,
Vitória, São Miguel, e adjacências; Indicação nº 320/2022 de autoria do Vereador Paulo
Fundão, Construção de estação de tratamento de esgoto, no bairro Ayrton Senna; Moção
nº 23/2022 voto de congratulação do Vereador Adeci de Sena à Associação de
Produtores de Aroeira Nativa do Espírito Santo, na pessoa do seu Coordenador, Senhor
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Reginaldo Castro da Silva, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no projeto
de identificação geográfica da pimenta rosa no Estado do Espírito Santo; Moção nº
24/2022 voto de congratulação do Vereador Carlinho Simião ao Senhor Carlos Santos
Rocha, pela sua trajetória e divulgação do município de São Mateus a nível nacional e
internacional, por meio da música. Ato contínuo, o Senhor Presidente fez a leitura do
ofício do Vereador Roberto Pedro de Assis onde consta o pedido de aumento do prazo
de licença do mandato de Vereador para mais 120 dias, de imediato o Senhor Presidente
fez a leitura do parecer da Procuradoria desta Casa de Leis e em seguida, a decisão final
pelo indeferimento. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o senhor Carlos dos
Santos Rocha, a senhora Eliana Balke e o senhor Reginaldo Castro e o senhor Percival
Boroto, o Major Ronaldo Rimondi e o Coronel Jeferson Coelho Correia da Policia Militar
para assentar-se no banco de honra desta augusta Casa de Leis. De imediato o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Coronel Jeferson Coelho Correia, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre o projeto de lei que
está sendo apreciado hoje, que é sobre recursos de repasse público, agradeceu a
parceria com a Câmara Municipal, que esse apoio atenderá aos projetos sociais que a
Polícia Militar está inserindo com a medida de prevenção as crianças e adolescentes, e
esse projeto vem mostrar também que a Polícia não é algo ruim, mas sim para acolher,
defender. A Polícia Militar está engajada em alguns projetos dentro das comunidades
com conscientização, o Coronel agradeceu ao apoio desta Casa de Leis, hoje o efetivo
da Polícia Militar está em segundo lugar em defasagem em seu quadro dentro do Estado,
e mesmo com essa defasagem reduziu a criminalidade na região de São Mateus e
cidades vizinhas. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci
de Sena, que perguntou sobre o policiamento da região de Barra Nova, que em Barra
Seca e Urussuquara tem 02 (dois) roubos todo os dias, que agora na panha da pimenta
rosa, está acontecendo muito roubo em propriedades rurais. Em resposta ao Vereador o
Coronel relatou sobre uma reunião que teve na região do Vereador Adeci que estará
liderando um policiamento paliativo na região, o Vereador Isael solicitou a parte que
relatou que na região de Nova Lima e Santa Maria não há policiamento e que a região
está ficando à mercê de bandidos, solicitou que ao invés de disponibilizar muitas viaturas
disponibilizassem mais policiais. Em resposta ao Vereador Isael Aguilar o Coronel relatou
sobre a falta de efetivos que na grande Vitória eles demandam mais efetivos para uns
locais e pouquíssimos para outros, relatou que no Município não tem uma viatura de
emenda parlamentar, mas em outros Municípios tem algumas viaturas que foram
conquistadas através de emendas parlamentares, deixando algumas regiões sem
policiamento, mas conseguiram um plano que é como hora extra para a guarnição rodar
nos interiores. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano expressou sua tristeza sobre o relato do Coronel que não tem uma emenda
parlamentar que na hora de cobrar vão em cima 100%, mas disponibilizar benefícios
para o policiamento não tem esse mesmo desenvolvimento em 100%. Solicitou uma
agenda com o Batalhão com a região da Paulista, relatou que próximo a região foram
levadas duas motos e não fizeram o registro, como o policiamento vai chegar a essas
comunidades se a população não busca o direito delas? Em resposta ao Vereador
Cristiano Balanga, o Coronel relatou que quando vão fazer um balanço do mapa do crime
e realmente não tem registro de roubo na região e como vamos disponibilizar
policiamento ou vamos cobrar policiamento para região se a população não faz o
registro. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
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Simião que parabenizou o Coronel Jeferson pelo trabalho desenvolvido na Polícia Militar,
o Major Ronaldo, fez memória da patrulha que tinha no interior, relatou que na região do
Nativo sempre faziam requerimentos e muitas das vezes eram atendidos, relatou sobre
as visitas que o mesmo realizava no Batalhão e mostrava para o Coronel os pontos que
precisavam ir, e relatou também que agora é tempo de colheita da pimenta rosa e
pimenta do reino, solicitou que o Coronel olhasse com carinho para a região do Nativo.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que
parabenizou Coronel Jeferson, fez memória do passado Coronel, do jovem repositor de
supermercado para hoje Coronel da Polícia Militar, na mesma época o Vereador também
trabalhava de repositor mas em outro supermercado, expressou sua alegria em ter um
filho de São Mateus Coronel do 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus,
parabenizou o Major Ronaldo pelo belíssimo trabalho dentro do Município, relatou sobre
uma agenda que tiveram no ano passado com os demais Vereadores sobre a questão
de disponibilização de policiais para as comunidades. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, solicitou ao Coronel, relatou que a
região da Aroeira teve uma perda grande no quesito de segurança, logo após a igreja
Daniel Comboni, tinha um ponto de apoio da Polícia Militar que foi desativado, que
antigamente era um ponto que dava uma segurança para a população. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira parabenizou ao
Coronel Jeferson e o Major Ronaldo, relatou que há menos de 02 meses que sofreram
um assalto dentro da igreja, e que menos de meia hora estava sendo assistida pela
equipe do Batalhão de Polícia, relatou de um projeto que juntamente com o Major Paulo
implantaram nos Km pois as famílias eram mantidas reféns dentro de suas próprias
casas, e logo após esse projeto esses crimes acabaram naquela região, e na época
entregaram ao Major Paulo um documento com assinaturas dos moradores da região
que resultou em um ponto de apoio em Nestor Gomes e km 28, o Conselho de
Segurança, fruto do trabalho realizado com as comunidades em parceria com a Polícia
Militar. A seguir, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Coronel Jeferson e o
Major Ronaldo que compareceram para esclarecer sobre o Projeto de Lei que será
votado na Ordem do Dia nesta Casa de Leis. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao senhor Carlos Santos da Rocha, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu o espaço desta Casa
de Leis, relatou que era gago e ingressou na música para a cura, sua mãe cantava na
igreja e o mesmo seguiu os passos da mãe, mas seguiu para outro rumo na música,
ingressou na banda Trio Musical Chamego do Maninho, e que algum tempo depois o
Chico do Bailão deu um outro nome para a banda com o Trio Chapahall’s, e no momento
certo em uma fita cacete em 1990 no fundo das casas do Léleu, e em Teixeira de Freitas
transformou em um CD, e a partir daí o Trio Chapahall’s ganhou o Brasil e algum tempo
depois ganhou uma turnê internacional. Logo após sua saída do Chapahall’s em 2009,
montou uma dupla com Carlinhos e Eder que tocavam juntos dois anos depois a dupla
se separou e a partir investiu em seu nome, e em seguida foi impedido de ser taxado
como ex vocalista do Trio Chapahall’s, uma marca que os mesmos ajudaram a montar.
O Trio Chapahall’s era uma banda que conquistou o país, agradeceu a oportunidade de
estar falando sobre sua história na música. Em seguida, o senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Lailson que relatou sobre a sua turnê que o mesmo não havia
falado onde seria. Em resposta ao Vereador relatou que será no Estados Unidos.
Retomando a fala Lailson parabenizou ao Carlinhos Rocha pela turnê e pela história. Em
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seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, relatou
sobre a carreira, e o orgulho de ter um artista mateense levando o nome do Município
para fora do país, parabenizou ao trabalho do Carlinhos Rocha. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que parabenizou ao Carlinho Rocha
por sempre mencionar a família e mesmo diante do sucesso e o Carlinhos Rocha não
abandonou, mencionou uma frase que o Presidente havia falado mais cedo, relatou
sobre gostar muito do Trio Chapahall’s, rogou pelo perdão e quanto mais perdão se libera
mais a vida caminha. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Carlinho Simião que agradeceu ao Carlinhos Rocha por ter comparecido para entrega
da homenagem, relatou sobre a fala do cantor sobre ter sempre família por perto e que
sempre alugava conduções com a família para shows e eventos do Trio Chapahall’s e
agora do Carlinhos Rocha. Em seguida, o Senhor Presidente que relatou sobre a frase
de que quando a gente guarda magoa é como beber veneno e querer que o outro morra,
e relatou que a vida é um sopro, é preciso liberar o perdão, relatou que o Carlinhos Rocha
é um cara do bem, de sucesso, expressou sua alegria, e desejou muito sucesso ao
Carlinhos Rocha. Ato contínuo, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de
congratulação ao cantor Carlinhos Rocha e sua esposa. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor Reginaldo Castro da Silva, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, que agradeceu aos Vereadores
Adeci de Sena e Carlinho Simião, está representando a Associação de Pimenta Rosa,
onde tiveram que buscar novas oportunidades para os pescadores pois estavam
passando por dificuldades, juntamente com a UFES buscaram estratégias para
desenvolverem a produção da pimenta rosa e pimenta do reino, e a partir daí fizeram um
estudo com o espaço geográfico, relatou sobre um estudo de aplicativo que vai ajudar
na ressonância das sementes da pimenta rosa. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a senhora Eliana Balke que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, relatou que em 2015 era pescadora artesanal e também
buscou conhecimento sobre a pimenta rosa e hoje junto a associação busca uma sede
para uma industrialização, a extração do óleo da pimenta rosa. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor Percival Boroto, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, que relatou que hoje o carro
chefe da Associação é a pimenta rosa, e relatou sobre a dificuldade da associação, pois
precisam de mais espaço para poderem ampliar a produção dos produtos que são
originados da pimenta rosa. Convidou a todos para o festival da Pimenta Rosa nos dias
03,04 e 05 de junho de 2022. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião que parabenizou o Reginaldo presidente da associação, que
luta a frente da mesma, parabenizou aos demais companheiros na associação,
agradeceu pela busca de conhecimento na área da produção da pimenta rosa, se
colocou à disposição da associação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Adeci de Sena que relatou sobre a região do Nativo é uma região
rica, tem petróleo, pesca, pimenta rosa, pecuária, agricultura, renova, porém, a região
está tendo que mendigar benefícios para realizar qualquer que seja os serviços. Relatou
que na região ele acompanha o desenvolvimento das associações para manter a região
gerando renda para o Município através dos produtos que foram produzidos na região.
Relatou que trouxe o professor Francisco para que o Presidente desta Casa de Leis
pudesse juntamente com seus assessores analisarem os estudos que realizaram na
região de demarcação geográfica, de melhor manejo da terra e produtos nelas
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produzidos, e expressou o desejo que a Câmara de São Mateus abraçasse este projeto
de um terreno para a construção de uma indústria que possa produzir produtos da
matéria prima que é a pimenta rosa e armazenamento dos mesmos. GRANDE
EXPEDIENTE: com 04 (quatro) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que no dia de hoje foi um dia produtivo
nesta Casa de Leis, e que a Secretaria de Educação tem realizado o fortalecimento da
aprendizagem dos alunos da rede municipal, convidou a todos os nobres Edis para que
na quinta-feira pudessem comparecer as 18:30 no auditório do SESC, onde toda a
equipe de educadores da Secretaria de Educação, fez memória da sua agenda que na
segunda-feira teve a instalação do ponto de atendimento virtual da Receita Federal na
Sala do Empreendedor no prédio da Prefeitura, na quarta-feira teve um evento na UNIVC
em parceria com a Câmara Municipal de São Mateus sobre o desenvolvimento regional,
na quinta-feira foi dia da liderança comunitária, no sábado fez uma visita no bairro Seac
recolhendo demanda da comunidade, agradeceu ao Subsecretário Rafael e o Secretário
Albino, pelo belíssimo trabalho executado em curto prazo, e relatou que já protocolaram
documentos solicitando no Governo do Estado a rede de esgoto do Seac e do Nova Era
e também no gabinete do Senador Marcos do Val, e relatou a certeza que conquistarão
mais essa obra para o Município, agradeceu ao Secretário de Agricultura que está
atendendo a comunidade do Francebilio no Litorâneo, na praça da Nova São Mateus
que está fazendo a limpeza, na comunidade Parque das Brisas que realizaram a limpeza
para a área de lazer, a limpeza da escola Ouro Negro, o patrolamento da região entre o
Córrego do Cavalo até o 13 de Setembro, relatou que no dia 14 de maio acontecerá uma
inauguração de um campo de futebol no Divino Espírito Santo, parabenizou a
comunidade pela conquista de uma área de lazer, fez memória que no dia 08 de maio foi
o dia das mães, e que não poderia deixar passar em branco felicitando assim todas as
mamães, lembrou também que no dia se comemora o dia do cozinheiro e dia 12 o dia
do profissional em enfermagem. Rogou por suas indicações que são: Implantação de
escolinha de futebol, ligada ao projeto Campeões do Futuro, no bairro Seac; Implantação
de escolinha de futebol, ligada ao projeto Campeões do Futuro, na comunidade da
Paulista. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
Simião que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez
memória do evento que aconteceu essa semana dos líderes do centro oeste no Sesc,
evento que foi provocado pelo Deputado Freitas, com a presença do Governador, Rose
de Freitas, e alguns Vereadores, onde foi discutido investimentos para o Norte do Espírito
Santo. O celular deste parlamentar não para um instante recebendo graves informações,
críticas e denúncias de diversas omissões da Prefeitura Municipal de São Mateus em
relação a nossa cidade e em relação ao nosso povo mateense. As informações mais
tristes que tenho recebido ultimamente é a respeito da falta de profissionais na saúde na
extensão de todo município de São Mateus/ES. São diversas pessoas que me procuram
a beira do desespero para informar que estão sem médicos nas unidades de saúde dos
bairros, principalmente o interior e os quilômetros mais afastados do centro. Me assusta
a cada munícipe que me procura para informar que estamos com escassez de médicos
em nosso município e diante disso, vendo e recebendo tantas reclamações só posso
tirar uma triste conclusão: a saúde pública municipal está na UTI. O Executivo Municipal
parece brincar com assuntos sérios e de tamanha importância. Com saúde a gente não
brinca. A nossa população merece mais cuidado, merece mais atenção. Ninguém

149

escolhe ficar doente, mas o executivo SIM vem escolhendo fechar os olhos para saúde
pública. Mais uma vez indignado com a ausência de limpeza do nosso município por
mais de meses, este parlamentar buscou o Poder Executivo para cobrar explicações em
relação a demora do processo de licitação de empresa para limpeza da cidade, fui
surpreendido pelas seguintes informações: o Procurador do Município informou que a
primeira e a segunda empresas classificadas não podem ser contratadas por ausência
de documentação necessária. Parece até coincidência, mas a terceira empresa
classificada na licitação, para prestar serviços de limpeza para o município, caso as duas
primeiras não sejam contratadas, é a Multiface. A Multiface é a empresa em que o dono
foi investigado e responde processo junto com Prefeito deste Município. Tamanha
coincidência, não é mesmo?! Deixo mais uma vez meu alerta nesta tribuna, a população
mateense não está mais aceitando tamanho desaforo com o dinheiro público, nossos
munícipes estão vigilantes e atentos aos descasos que vem acontecendo. Por fim, deixo
registrado que protocolizei indicação para a contratação emergencial de empresa para
limpeza da nossa cidade, que está abandonada há meses. Rogou por suas indicações
que são: Construção de sistema de drenagem pluvial na rua Nair Silvares de Andrade,
até o início da avenida José Tozze, no bairro Lago dos Cisnes, bem como reparo do
calçamento; Contratação, em caráter emergencial, de empresa de limpeza pública para
atender o nosso município. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Adeci de Sena que declinou sua fala. Em seguida, o Senhor Presidente
prorrogou a sessão por mais 01 (uma) hora de acordou com o Regimento Interno. A
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre a PEC do
piso salarial dos profissionais de enfermagem, fez memória da visita que realizou na
escola de Nestor Gomes acolhendo as demandas, também relatou sobre a agenda que
teve com o grupo de capoeira juntamente com o Prefeito Daniel e relatou sobre o
processo seletivo que está sendo realizado as chamadas de profissionais. Rogou por
suas indicações que são: Implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Almir Queiroz, situada no bairro Cricaré; Reforma da
quadra poliesportiva de Nestor Gomes. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 306 à 320/2022, em seguida, o
Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que rogou por suas
indicações que são: Capina, limpeza, varrição e retirada de entulhos nas ruas do bairro
Litorâneo; Aquisição de pá carregadeira sobre rodas para o Distrito de Nativo de Barra
Nova. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar
que rogou por suas indicações que são: Perfuração de poço artesiano na comunidade
Quilombola Nossa Senhora da Penha, Distrito de Itauninhas; Construção de quadra
poliesportiva na escola Anedina Almeida Santos, localizada na comunidade de Nova
Lima, Distrito de Itauninhas. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga que rogou por suas indicações que são: Implantação de
escolinha de futebol, ligada ao projeto Campeões do Futuro, no bairro Seac; Implantação
de escolinha de futebol, ligada ao projeto Campeões do Futuro, na comunidade da
Paulista. Ato contínuo o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim que rogou por suas indicações que são: Encascalhamento da estrada que liga a
rodovia BR - 101 à comunidade Piqui; Calçamento rural das ruas da Vila Pirola situada
no Km 25 da rodovia Miguel Curry Carneiro, Distrito de Nestor Gomes, em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nºs 306 a 320/2022, tendo sido
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aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e
votação das Moções nºs 23 e 24/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Ato
contínuo, o senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 2º Turno, do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022, de autoria do Poder Legislativo, que
“Altera o Parágrafo Único do Artigo 24 da Lei Orgânica do Município de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, Datada de 05 de abril de 1990”, tendo sido aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em
2º Turno, do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2022, de autoria do Poder
Legislativo, que “Inclui o art. 55-A e Revoga o Artigo 87-A da Lei Orgânica do Município
de São Mateus, que Institui de Maneira Expressa o Orçamento Impositivo e Dispõe Sobre
a Execução Orçamentária e Financeira da Programação Incluída por Emendas
Individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual”, tendo sido aprovado
por unanimidade. A Seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão da Redação
Final ao Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe de
Maneira Objetiva a Forma de Repasse dos Honorários Advocatícios dos Procuradores
Municipais em Feitos Judiciais e Extrajudiciais, Conforme Dispõe o art. 2º, §§ 3º e 5º da
Lei Municipal 1.239/2013 e art. 85, § 19 da Lei Federal 13.105/2015 (Código de Processo
Civil)”, não havendo Vereadores que quisesse fazer uma discussão sobre a redação final,
o Senhor Presidente considerou a aprovada, sem a votação de acordo com o que prevê
o inciso III do art. 158 do Regimento Interno. A seguir, o Senhor Presidente submeteu
em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 018/2022, de autoria do
Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar Repasse
Financeiro para o Conselho Interativo de Segurança Pública dos Km’s do Município de
São Mateus, Estado do Espírito Santo, e dá Outras Providências”, tendo sido aprovado
por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão, em Turno
Único, do Projeto de Lei nº 019/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente do Município De São Mateus, Estado
do Espírito Santo, e dá Outras Providências”, em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Carlinho Simião solicitou um esclarecimento sobre o projeto, em
resposta ao Vereador Carlinho Simião, o Senhor Presidente relatou que é uma abertura
de carta de crédito para o Poder Executivo, o Senhor Presidente submeteu em votação
o Projeto de Lei nº 019/2022, Tendo sido aprovado por unanimidade. Não havendo mais
nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e para
constar, eu................................................, Delermano Suim – 2° Secretário, fiscalizei a
presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor Presidente
e demais componentes da Mesa Diretora.
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